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SAMENVATTING 

Uit tijdseries van anorganische opgeloste nutriënten in de Nederlandse Waddenzee, 

waaronder opgelost anorganisch fosfaat (DIP) en opgelost anorganisch stikstof (DIN), blijkt dat 

de verlaging van de nutriëntenbelasting in de jaren tachtig vooral voor fosfaat succesvol is 

geweest. De getroffen maatregelen om de DIN belasting te verlagen en daarmee de eutrofiëring 

terug te dringen zijn echter minder succesvol gebleken. Het verschil in succes resulteerde in een 

stijging van de verhouding DIN:DIP tot boven Redfield‘s verhouding van 16. Deze data 

suggereren ook dat DIP momenteel de groei van primaire producenten in de Nederlandse 

Waddenzee beperkt, maar concrete experimentele data ontbreken om deze hypothese te 

verifiëren. Daarom is in deze studie getracht om door middel van veldmetingen en 

nutriëntverrijkingsexperimenten te achterhalen wanneer welke nutriënt de groet van de 

fytoplanktongemeenschap beperkt.  

De Waddenzee tijdserie, waarin fytoplankton en waterkwaliteit worden gemeten, wordt 

bemonstert vanaf de NIOZ steiger in het Marsdiep. Om deze tijdserie te kunnen extrapoleren 

naar een groter gebied, zoals het Mardiep bekken, is kennis over de ruimtelijke en temporele 

dynamiek van de fytoplankton gemeenschap onontbeerlijk. Deze dynamiek hebben we 

bestudeerd door fytoplankton tijdens hoog- en laagwater gedurende een voorjaarswaterbloei te 

bemonsteren op geselecteerde locaties in het Marsdiep bekken (zie Hoofdstuk 2). Er bleek geen 

significant verschil in de fysische en chemische parameters tussen hoog- en laagwater, noch in 

de samenstelling van de fosfolipidevetzuren (PLFA). Daaruit kon worden geconcludeerd dat bij 

hoogwater de monstername van de NIOZ steiger een goede weergave geeft van de temporele 

variaties in het gehele Marsdiepbekken. Ruimtelijke verschillen in nutriëntenconcentratie, 

partikelvormig organisch materiaal (POM) en fytoplankton soortensamenstelling (PLFA 

samenstelling uit de CHEMTAX analyse) konden vooral worden toegeschreven aan de frequente 

toevoer van zoetwater vanuit het IJsselmeer. Dit zorgt voor ruimtelijke verschillen in de 

fytoplankton productie in het Marsdiepbekken.  

Om de hypothese te testen dat DIP de fytoplanktongroei beperkt werd fytoplankton 

verrijkt met nutriënten. Deze experimenten werden uitgevoerd in het lab met de natuurlijke 

gemeenschap van het fytoplankton. De monsters werden genomen vanaf de NIOZ steiger tijdens 

verschillende fases van de voorjaarswaterbloei (Hoofdstuk 3). Daarnaast werden a-biotische 

factoren in het water en de fysiologische status van het fytoplankton bepaald. De 

soortensamenstelling en groeisnelheid veranderden snel gedurende het seizoen met een successie 

van een door kiezelwieren naar een door Phaeocystis globosa gedomineerde gemeenschap. 

Lichtmetingen in het water toonden aan dat er gedurende het gehele seizoen voldoende licht 

aanwezig was en dat het daarom de groei dus niet kon beperken. De lage concentraties van DIP 

en silica (DSi) alsmede hun verhouding tot DIN suggereerde dat deze beide nutriënten mogelijk 

de groei konden beperken. Dit was slechts het geval gedurende een korte periode waarin de 

kiezelwieren de fytoplanktongemeenschap domineerden.Uit de nutriëntenverrijkingexperimenten 

bleek dat chlorofyl a, de fotosynthetische efficiëntie (Fv/Fm), POM, alkaline fosfatase en de 
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opname van 
13

C ten gunste van de fytoplankton veranderden wanneer DIP werd toegevoegd. 

Daaruit kon worden geconcludeerd dat de beschikbaarheid van DIP de groei en hoeveelheid 

biomassa van fytoplankton tijdens de voorjaarswaterbloei beperkt. De groeisnelheid en 

hoeveelheid biomassa van kiezelwieren werd daarnaast ook nog beperkt door DSi en begrazing.  

Hoofdstuk 4 gaat over de fytoplanktongemeenschap en hoe deze wordt beïnvloed door de 

beschikbaarheid van DIP. De beperkte beschikbaarheid van nutriënten zoals DIP heeft gevolgen 

voor de fysiologie en de biochemische eigenschappen van het fytoplankton. Om dit nader te 

bestuderen werden er een serie korte (24 uur) experimenten uitgevoerd waarbij fytoplankton 

werd verrijkt met DIP. Tussen het midden van het voorjaar en het begin van het najaar in 2010 

werden monsters genomen op meerdere plekken in het westelijke deel van de Nederlandse 

Waddenzee. De snelheid waarmee koolstof werd ingebouwd in PLFA steeg met de DIP-

verrijking in het voorjaar (april-mei). Deze stijging was niet voor elke taxon gelijk. Vooral de 

kiezelwieren hadden in het voorjaar een tekort aan DIP en konden daardoor slecht concurreren 

met andere fytoplankton taxa. Aan het einde van de voorjaarswaterbloei (mei) was meer DIP 

beschikbaar, maar dit leidde ook tot grote ruimtelijke verschillen in het DIP tekort. Bij een DIP 

concentratie lager dan 0.11-0.17 μmol L
-1

 ondervindt fytoplankton een DIP tekort. Dit kunnen ze 

tegengaan door het enzym alkaline fosfatase (AP) aan te maken dat in staat is organisch opgelost 

fosfaat (DOP) te hydrolyseren. Hierdoor komt DOP beschikbaar als fosfaatbron. Tijdens de 

voorjaarsbloei (april-mei) produceren de meeste fytoplanktonsoorten AP. Zelfs in het najaar, 

wanneer de DIP concentratie is toegenomen tot 0.4-0.6 μmol L
-1

, maakt nog 40% van de 

fytoplanktoncellen AP aan. Er is waarschijnlijk geen ondergrens van de DIP concentratie voor 

het aanmaken van AP. 

In hoofdstuk 5 werd onderzocht of de suspensie van bodemwieren (microfytobenthos, 

hierna afgekort tot MPB) in de waterkolom van het Marsdiep een belangrijk fenomeen is. 

Hiervoor werd de wierensamenstelling op het sediment en in de waterkolom met elkaar 

vergeleken doormiddel van de analyse van de chemotaxonomische biomarker PLFA en met 

behulp van denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). De DGGE werd uitgevoerd met 

primers voor het cyanobacteriële 16S rRNA gen en het algemene 18S rRNA gen van eukaryoten. 

Zowel de clusteranalyse van de DGGE als van de PLFA laten een duidelijke scheiding zien 

tussen de wieren in het sediment en die uit de waterkolom. Daarnaast bleek uit de DGGE analyse 

dat de eukaryoten een sterke seizoen dynamiek kennen, in tegenstelling tot de cyanobacteriën. In 

mei en juni overlapten de gemeenschappen van het sediment en die van de waterkolom deels in 

de PLFA analyse. Dit werd echter niet bevestigd door de DGGE analyse. Deze discrepantie is 

waarschijnlijk het gevolg van verschillen in de taxonomische resolutie van beide methoden of in 

de fysiologische conditie van de betreffende gemeenschappen. Dus hoewel de verwachting was 

dat op grond van de golfslag en de windcondities in de Waddenzee suspensie van bodemwieren 

zou moeten plaatsvinden, blijkt dit niet uit de metingen.  

In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe methode beschreven om de tweedimensionale verticale 

migratie in het sediment en de fotosynthese van MPB te kwantificeren. Deze methode maakt 

gebruik van imaging pulse amplitude modulated fluorescence (iPAM). Met deze methode 
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werden een slijkig en een zandig sediment met elkaar vergeleken. In het slijkig sediment 

migreerden epipelische MPB met een vast ritme, terwijl in het zandige sediment de migratie licht 

gestuurd leek te zijn. Enkele uren voor laagwater bewogen de MPB zich omhoog in het slijkig 

sediment, terwijl het nog niet licht was. Fotosynthese was gecorreleerd aan laagwater. Door de 

toevoeging van DI
13

C in beide sedimenten kon worden vestgesteld dat de fixatie van koolstof (C) 

hoger was in slijkig sediment, terwijl daar juist een kleinere hoeveelheid biomassa was. Meer 

dan de helft van de koolstoffixatie werde teruggevonden in glucose. De hogere koolstoffixatie is 

het best te verklaren met de productie van extracellulaire polymere substantie (EPS), hetgeen 

kenmerkend is voor migrerende epipelische kiezelwieren.  

Concluderend toont dit proefschrift aan dat de fytoplanktongemeenschap in het 

Marsdiepbekken in het westelijke deel van de Nederlandse Waddenzee sterk wordt beïnvloed 

door niet-biologische factoren. Fosfaattekort beperkt de groei tijdens de voorjaarswaterbloei die 

van april tot eind mei duurt. Dit heeft ook gevolgen voor de soortensamenstelling en de 

hoeveelheid biomassa van het fytoplankton. Dit proefschrift toont ook aan dat DOP een 

belangrijke bron is voor de groei van het fytoplankton, maar ook dat de DOP samenstelling en 

zijn beschikbaarheid voor het fytoplankton beter bestudeerd moeten worden. Voor toekomstige 

monitoring van het fytoplankton is het raadzaam om ook de primaire productie van het MPB 

mee te nemen. Op deze wijze kan de draagkracht van de Waddenzee in zijn geheel worden 

bepaald en zullen we beter begrijpen hoe primaire producenten de hogere trofische niveaus 

beïnvloeden.  

  


